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Oldalszám: 3

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. EHK beszámolót tart Berzlánovich Imre:
 Keresztes Péter volt vezetői értekezleten előző héten, és ezen a héten is.
 Előző héten: Kincstárnoki rendszert vezetek be: ha 10 millió feletti összeget utal
ki az egyetem, akkor azt az államkincstár egy embere ellenőrzi. Ez legfőképp a
szociális ösztöndíj kifizetéseket érinti.
 Péceli Gábor rektor Bólyai kollégiumon volt: valószínűleg az
egyetemek, karok megválogathatják, hogy miből kérnek majd emelt
szintű érettségit.
 Van 10 millió forint a Neptun gyűjtőszámlán, mely nem kamatozik.
Ennek érdekében majd próbálnak tenni valamit.
 Ezen a héten: Kiírták a Kollégiumok Osztály igazgató pályázatát.
 Matek A1: ha valakinek meg van az egyik zh-ja, akkor a 0. zh nem számít.
 A Vásárhelyi Pál Kollégiumban kidobtak két poroltót, ami ráesett két autóra. Március
óta 34 poroltót fújtak itt ki, a többi kollégiumban egy év alatt összesen nem fújnak ki
ennyit.
 Lesz HÖOK vezetőképző: Keresztes Péter felvetette, hogy a mostani vezetőképzőn,
csak az EHK-sokat fizessék, és csak ők menjenek, de ezt nem szavazták meg. 4 embert
fizetnek, ebből 2 EHK-s kell legyen, és nem váltható ki mással.
 Azok ellen, akik a Schönherz kollégiumban a tűzriadó alatt bent maradtak fegyelmi
eljárás indul.
 Szeretnék, hogy a hallgatók értékeljék a HK-jukat, és bizonyos pénzeket ez alapján
osszanak majd fel.
 A Hauszmann utcai műfüves pálya helyett találtak egy másik pályát.
 Sport ösztöndíjat elfogadták, és az EBME ösztöndíjat is kiírták. Erről Eőry Zoltán küld
TTK Hírt.
 120 hallgatót érinti, hogy két egymás után két félévben nem nyilatkozott a hallgatói
státuszáról (aktív/passzív félév), őket elbocsátották.
 Egyeztetnek a Goldmann étterem felújításáról. Az előzetes tervek szerint ha
megcsinálják, akkor 750 millió forintba kerülne. A Balatonlellei táborban felújítják a
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vizesblokkot, és zajvédő falat építenek.
 Lesz Tanszéki Ellenőrző Bizottság.
 A néhány kollégiumban lesz minta szoba, melyet új bútorokkal szerelnek fel.
2. Aki szeretné használni a HK irodában a WiFi-t az adja mega MAC címét Rácz Tamásnak, hogy
regisztrálhassa.
3. KB beszámolót tart Bucz Gábor:
 Van 50.000 forint, amit elköltenek:
 20.000 Ft a focibajnokságra
 30.000 Ft a fotókörnek
 80.000 forint megmaradt költségvetésből, ezért kérik a kollégiumok osztályát, hogy
egészítse ki, hogy megcsináltathassák a WJKSZK-nak az ajtót.
4. Kari Tanács lesz november 4-én:
 Priksz Ildikó zh-ja miatt kimentését kéri.
 Bucz Gábor laborja miatt kimentését kéri.
5. Változások a HK-ban:
 Priksz Ildikó lemond a KDJB elnöki posztról, és jelöli maga helyett Czirók Emesét,
aki a jelölést elfogadja. Konstruktívan szavazunk: Elfogadjuk-e Priksz Ildikó
lemondását? Elfogadjuk-e Czirók Emesét KDJB elnöknek? Mindkét kérdésben
kétharmados többség kell. A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
(94/2009) Priksz Ildikó elmondását elfogadtuk, és 9 igen, 0 nem 1 tartózkodással
(95/2009) Czirók Emesét KDJB elnöknek választottuk.
 A tanulmányi felelős kérdését következő ülésre halasztjuk.
6. Jövő héten Domján Dániel szeretné tudni, hogy hogyan adják be a kari pályázatokat a
hallgatók, ezért a KDJB tagok a hétvégéig elküldik ezt neki.
7. A nyílt napra egy tájékoztató Pikkász készül.
8. A december 16-ai Kari Tanácson szó lesz a Kar Kiváló Hallgatója címről, ezért az oktatási
felelősöknek ki kell dolgozni egy javaslatot ez ügyben.
9.

A Kar Kiváló Oktatója cím: A hallgatóság javasolhat erre a címre oktatókat. Erről Eőry Zoltán
ír a TTK Hírekben.

Egyebek:
10. HÖOK vezetőképző:
 A két EHK-s és még két ember mehet.
 Domján Dániel szeretné, ha mehetne. Felmerül, hogy fizessük ki a működési keretből.
Erről szavazunk: 4 igen, 3 nem, 3 tartózkodással (96/2009) nem fogadjuk el, mivel nem
volt meg a 7 szavazat. Tehát a HK működési keretből nem fizeti ki Domján Dániel
részvételi díját a működési keretből.
 Bucz Gábor, Rácz Tamás és Czirók Emese neve merül fel, mint lehetséges résztvevő
tagok. Végül Bucz Gábor és Czirók Emese részvételéről szavazunk: 8 igen 1 nem 1
tartózkodással (97/2009) elfogadtuk kettőjük részvételét.
 Felmerül, hogy Domján Dániel és Rozgonyi Eszter felveti, hogy fizessük ki az ő
helyüket, a közösségi ösztöndíjra félretett pénzből decemberben, mint HK-s jutatás, így
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Domján Dániel, és Rácz Tamás is mehetnének. Erről szavazunk: 6 igen, 0 nem,
4 tartózkodással (98/2009) a javaslatot nem fogadtuk el, mert nincs meg a 7 szavazat.
11. Gólyabálra az étkezésre két lehetőség merül fel:
 svédasztal
 pincéres kiszolgálás
Erről még gondolkodunk.
12. MSc-sek együtt kapják a utolsó két ösztöndíjat.
13. HK hétvége: november 13-14-15 lenne, vagy december 11-12-13. Minél gyorsabban elküldi
mindenki Berzlánovich Imrének a javaslatait, és ez után fogunk dönteni.
14. HK zh: 2009. november 9. 19 óra: K I. emelet 48.
15. Következő ülés: 2009. november 9., HK zh után.
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